
Załącznik nr 1 do zarządzenia 
Dyrektora GOSiR Głuchołazy 

z dnia 29.04.2022

CENNIK 
korzystania z gminnych obiektów sportowych i opłat za zajęcia realizowane 

przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI GŁUCHOŁAZY CENA - brutto

Hala Sportowa na zajęcia – sala sportowa, szatnie, natryski, widownia 250,00 zł 1 godz.
Hala Sportowa na zajęcia – bez widowni 150,00 zł 1 godz.
Hala Sportowa na zajęcia – bez widowni, bez natrysków 110,00 zł 1 godz.
1/3 Hala Sportowa na zajęcia – bez widowni 90,00 zł  1 godz.
1/3 Hala Sportowa na zajęcia – bez widowni, bez natrysków 75,00 zł 1 godz.
Hala Sportowa – na imprezy komercyjne 450,00 zł 1 godz.
Boiska sportowe ORLIK  na wyłączność (bez obecności zespołów i osób trzecich) 60,00 zł 1 godz.
Stadion Miejski na  imprezy sportowe (bez szatni) 230,00 zł 1 godz.
Stadion Miejski boisko sportowe 120,00 zł 1 godz.
Stadion Miejski ½ boiska sportowego 80,00 zł 1 godz.
Stadion Miejski boisko sportowe – mecz (w tym szatnie) 300,00 zł 2 godz.
Stadion Miejski dopłata za udostępnienie poza godzinami otwarcia 100,00 zł 1 godz.
Stadion Miejski dopłata za korzystanie z szatni w sezonie letnim 70,00 zł  1 godz.
Stadion Miejski dopłata za korzystanie z szatni w sezonie zimowym 90,00 zł  1 godz.
Stadion Miejski dopłata za korzystanie z oświetlenia boiska 130,00 zł 1 godz.
Stadion Miejski bieżnia lekkoatletyczna indywidualnie 10,00 zł 1 rok
Stadion Miejski bieżnia lekkoatletyczna treningi grupy zorganizowane 70,00 zł 1 godz.
Stadion Miejski przygotowanie zaplecza lekkoatletycznego 200,00 zł 1 zawody
Stadion Miejski salka konferencyjna 200,00 zł doba
Sala gimnastyczna przy Al. Jana Pawła II 9** 50,00 1 godz.
Sala gimnastyczna przy ul. Bohaterów Warszawy 10** 50,00 1 godz.

CENNIK 
biletów wstępu 

Siłownia – indywidualnie* 15,00 zł 1 wejście
Siłownia – grupy zorganizowane powyżej 10 osób  10,00 zł 1 osoba
Siłownia – karnet miesięczny* 120,00 zł 1 osoba
Siłownia – karnet dwutygodniowy* 70,00 zł 1 osoba
Sauna 80,00 zł  1 godz.

*  na  podstawie  Uchwał  nr  III/25/14  i  III/26/14  Rady  Miejskiej  w  Głuchołazach  z  dnia  29  grudnia  2014  r.
posiadaczom  karty  „Gmina  Głuchołazy  przyjazna  dla  rodziny+”  oraz  karty  „Gmina  Głuchołazy  przyjazna  dla
Seniora”  przysługuje  ulga  w  wysokości  50%  ceny.  Karty  są  ważne  jedynie  z  dokumentem  potwierdzającym
tożsamość i  w okresie funkcjonowania programu. Przy grupach zorganizowanych, sportach zespołowych oraz
działalności  komercyjnej  zniżka  nie  przysługuje.  Kwotę  zniżki  skutkującą  groszami  zaokrągla  się  do  pełnych
złotych w górę.

W przypadkach wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i  obiektów przez fundacje, stowarzyszenia, organizacje  
i kluby sportowe na imprezy kulturalno - sportowe o charakterze charytatywnym lub dla mieszkańców oraz przy
dużych  imprezach  np.  Dożynki  Gminne,  Dni  Głuchołaz,  Dzień  Dziecka  przy  braku  oferentów  wg  stawek
określonych niniejszym cennikiem Dyrektor GOSiR może obniżyć stawkę wynajmu i biletów wstępu.  
** na podstawie Zarządzenia Nr 1578-PR.380.2022 Burmistrza Głuchołaz z dnia 22.02.2022



Załącznik nr 2 do Zarządzenia 
Dyrektora GOSiR Głuchołazy 

z dnia 29.04.2022

CENNIK – KĄPIELISKO MIEJSKIE W GŁUCHOŁAZACH

1. Bilet normalny dzienny – wielokrotnego wejścia*  12 zł
2. Bilet ulgowy dzienny – wielokrotnego wejścia*  7 zł
3. Bilet normalny na ostatnią godzinę korzystania z kąpieliska*  7 zł
4. Bilet ulgowy na ostatnią godzinę korzystania z kąpieliska*  5 zł
5. Karnet normalny na 11 wejść*  95 zł
6. Karnet normalny na 23 wejścia*  200 zł
7. Karnet ulgowy na 11 wejść*  55 zł
8. Karnet ulgowy na 23 wejścia*  120 zł
9. Szafka – (1 szt.)  8 zł
10. Leżak – (1 szt.)  10 zł
11. Pakiet rekreacyjny (dwa leżaki + szafka)  25 zł
12. Aqua Aerobik – gimnastyka w wodzie  20 zł
13. Bilet rodzinny 2+2 (dwoje dorosłych i dwoje dzieci)  30 zł
14. Bilet rodzinny 2+1 (dwoje dorosłych i dziecko)  25 zł
15. Bilet rodzinny 1+2 (jeden dorosły i dwoje dzieci)  22 zł

OBJAŚNIENIA:

1. Powyższe ceny zawierają podatek VAT i są kwotami brutto.
2. Wstęp bezpłatny przysługuje dzieciom do lat 6.
3. Bilet i karnet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej do lat 18 na 

podstawie legitymacji szkolnej.
4. *Bilet i karnet jest ważny wraz z opaska wydawaną przy zakupie, którą należy założyć

przed wejściem na obiekt. Brak opaski traktowany jest jako brak biletu lub karnetu.
5. * na podstawie Uchwał nr III/25/14 i III/26/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia

29 grudnia 2014 r. posiadaczom karty „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+”
oraz karty „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora” przysługuje ulga w wysokości
50%  ceny.  Karty  są  ważne  jedynie  z  dokumentem  potwierdzającym  tożsamość  
i  w  okresie  funkcjonowania  programu.  Przy  grupach  zorganizowanych,  sportach
zespołowych  oraz  działalności  komercyjnej  zniżka  nie  przysługuje.  Kwotę  zniżki
skutkującą groszami zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

6. Za wypożyczenie sprzętu należącego do wyposażenia basenu typu leżak i szafka 
wymagana jest kaucja zwrotna w wysokości 20 zł (w przypadku zniszczenia lub 
zagubienia wypożyczonego przedmiotu kaucja przechodzi na rzecz zarządcy obiektu 
w ramach pokrycia szkody). 


